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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 

صحبه العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله و  الحمد هلل رب
 .أجمعین
 شعیب، أخبرنا: قال نافع بن الحكم الیمان أبو حدثنا" :-رحمه هللا تعالى–قال البخاري  
 عبد أن ،-ضي هللا عنهر – مسعود بن تبةعُ  بن هللا عبد بن هللا عبید أخبرني: قال الزهري  عن
 في إلیه أرسل هرقل أن: أخبره حرب بن سفیان أ�ا أن أخبره -رضي هللا عنهما– عباس نب هللا

 -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان التي المدة في م�الشا اارً تجَّ  و�انوا قر�ش، من ر�ب
 عظماءُ  وحوله مجلسه، في فدعاهم �إیلیاء، وهم فأتوه قر�ش، و�فار سفیان أ�ا فیها مادَّ 

 فقال نبي؟ أنه یزعم الذي الرجل بهذا انسبً  أقرب أ�كم: فقال انه،مَ بترجُ  ودعا عاهمد ثم الروم،
 ثم ظهره، عند فاجعلوهم أصحا�ه وقر�وا مني، أدنوه: فقال ا،نسبً  أقر�هم أنا :فقلت: سفیان أبو
 من حیاءال لوال ف�هللا. وهبُ فكذِّ  بني�ذَ  فإن الرجل، هذا عن هذا سائلٌ  إني :لهم قل: مانهجُ رْ لتَ  قال
: قلتف فیكم؟ نسبه �یف: قال أن عنه سألني ما أول �ان ثم. عنه لكذبت ا�ذ�ً  عليَّ  �أثروا أن
 من �ان فهل: قال. ال: قلت قبله؟ قطُّ  أحد منكم القول هذا قال فهل: قال نسب، ذو فینا هو

: قال .ضعفاؤهم بل :فقلت ضعفاؤهم؟ أم یتبعونه الناس فأشراف: قال .ال: قلت ملك؟ من آ�ائه
 یدخل أن �عد لدینه خطةسَ  منهم أحد یرتد فهل: قال. یز�دون  بل: قلت ینقصون؟ أم أیز�دون 

 �غدر؟ فهل: قال. ال: قلت قال؟ ما �قول أن قبل �الكذب تتهمونه �نتم فهل: قال. ال: قلت فیه؟
 اشیئً  افیه أدخل �لمةٌ  كنيمْ تُ  ولم: قال فیها، فاعل هو ما ندري  ال مدة في منه ونحن ال،: قلت
 بیننا الحرب: قلت إ�اه؟ قتالكم �ان فكیف: قال. نعم: قلت قاتلتموه؟ فهل: قال الكلمة، هذه غیرُ 

 تشر�وا وال وحده هللا اعبدوا: �قول: قلت �أمر�م؟ ماذا: قال. منه وننال منا ینال سجال، و�ینه
: للترجمان فقال. لةوالص والعفاف والصدق �الصالة و�أمرنا آ�اؤ�م، �قول ما واتر�وا ا،شیئً  �ه
. قومها نسب في تبعث الرسل فكذلك نسب، ذو فیكم أنه فذ�رت نسبه عن سألتك: له قل

 قبله، القول هذا قال أحد �ان لو: فقلت ال، أن فذ�رتَ  ؟القول هذا منكم أحد قال هل :وسألتك
 :قلتُ  ال، أن فذ�رتَ  ؟ملكٍ  من آ�ائه من �ان هل :وسألتك. قبله قیل �قولٍ  يِس �أتَ  رجل لقلتُ 
 قبل �الكذب تتهمونه �نتم هل وسألتك، أبیه، ملك �طلب رجل :قلت ،ملكٍ  من آ�ائه من �ان فلو
 على و�كذب الناس على الكذب لیذر �كن لم أنه أعرف فقد ال، أن فذ�رتَ  ؟قال ما �قول أن
 اعأتب وهم اتبعوه، همضعفاءَ  أن فذ�رت ؟ضعفاؤهم أم اتبعوه الناس أشرافُ  :وسألتك. هللا

. یتم ىحتَّ  اإل�مان أمر و�ذلك یز�دون، أنهم فذ�رتَ  ؟ینقصون  أم أیز�دون  :وسألتك. الرسل
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 حین اإل�مان و�ذلك ال، أن فذ�رتَ  ؟فیه یدخل أن �عد لدینه سخطة  منهمأحدٌ  أیرتد :وسألتك
 �ما :وسألتك. رتغدِ  ال الرسل و�ذلك ال، أن فذ�رتَ  ؟�غدر هل :وسألتك. القلوب �شاشته تخالط
 األوثان، عبادة عن و�نهاكم ا،شیئً  �ه تشر�وا وال هللا تعبدوا أن �أمر�م أنه فذ�رت ؟�أمر�م

 وقد هاتین، قدمي موضع فسیملك احق�  تقول ما �ان فإن والعفاف، دقوالصِّ  الة�الصَّ  و�أمر�م
 ه،لقاءَ  لتجشمت إلیه أخلص أني أعلم أني فلو منكم، أنه أظن أكن لم ،خارجٌ  أنه أعلم كنتُ 
 �عث الذي -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �كتاِب  دعا ثم. هیقدم عن لغسلت عنده �نت ولو
 من الرحیم، الرحمن هللا �سم« فیه فإذا فقرأه هرقل، إلى فدفعه �صرى، عظیم إلى حیةُ دِ  �ه

 فإني �عد، اأمَّ  الهدى، اتبع من على سالمٌ : الروم عظیم هرقلَ  إلى ورسوله هللا عبدِ  محمدٍ 
 إثمَ  علیك فإن تولیت فإن مرتین، أجرك هللا كیؤتِ  تسلم، أسلم اإلسالم، بدعا�ة عوكأد

 ِ�هِ  ُنْشِركَ  َوَال  للااََّ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَ�ْیَنُكمْ  َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلىٰ  َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا{و »األر�سیین
[آل  }ُمْسِلُمونَ  ِ�َأنَّا اْشَهُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا َفِإن ۚ◌  للااَِّ  ُدونِ  مِّن َأْرَ�اً�ا َ�ْعًضا َ�ْعُضَنا َیتَِّخذَ  َوَال  َشْیًئا

 .]٦٤عمران:
 وارتفعت خبالصَّ  عنده �ثر الكتاب، قراءةِ  من وفرغ قال، ما قال افلمَّ : سفیان أبو قال  

 �خافه هإن �بشة، أبي ابن رأمْ  رأمِ  لقد: -أخرجنا حین- ألصحابي فقلت خرجنا،وأُ  األصوات
 الناظور، ابن نو�ا. اإلسالم عليَّ  هللا أدخل حتى سیظهرُ  أنه اموقنً  زلتُ  فما. األصفر بني ملك

 ایومً  صبحأ إیلیاء، قدم حین هرقل أن �حدث مِ الشأْ  نصارى  على اقف� سُ  وهرقل، إیلیاء صاحب
 اءً حزَّ  هرقل و�ان: الناظور ابن قال هیئتك، استنكرنا قد: �طارقته �عض فقال النفس، خبیث
 قد الختان لكم جومالنُّ  في نظرتُ  حین اللیلة رأیتُ  إني: سألوه حین لهم فقال النجوم، في ینظر
 إلى واكتب أنهم،ش كنَّ همَّ یُ  فال الیهود، إال �ختتن لیَس : قالوا األمة؟ هذه من �ختتن فمن ظهر،
 ملك �ه أرسل برجلٍ  هرقل تيأُ  هم،أمرِ  على هم فبینما. الیهود من فیهم من فیقتلوا ملكك، مداین
 ذهبواا: قال هرقل استخبره فلما ،-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول خبرِ  عن ه�خبر  غسان

 هم: قالف العرب، عن وسأله مختتن، أنه ثوهفحدَّ  إلیه، فنظروا ال، أم هو أمختتنٌ  فانظروا
 رومیة،ب له صاحٍب  إلى هرقل �تبَ  مث. ظهر قد األمة هذه كُ لْ مُ  هذا: هرقل فقال �ختتنون،

 بهصاح من �تابٌ  أتاه حتى حمص میرِ  فلم حمص، إلى هرقل وسار العلم، في هنظیرَ  و�ان
 عظماءل هرقل فأذن ،نبيٌّ  هوأنَّ  -وسلم علیه هللا صلى- النبي خروج على هرقل رأي یوافق
 لكم هل لروم،ا معشر �ا: الفق لعاطَّ  ثم قت،لِّ فغُ  �أبوابها أمر ثم �حمص، له دسكرةٍ  في الروم

  بي؟النَّ  هذا فتبا�عوا ملككم، یثبت وأن شد،والرُّ  الفالح في
 نفرتهم، هرقل رأى فلما لقت،غُ  قد فوجدوها األبواب، إلى الوحش حمر حیصة فحاصوا

 دینكم، على شدتكم بها أختبر اآنفً  مقالتي قلت إني: وقال ،عليَّ  ردوهم: قال اإل�مان، من وأ�س
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 و�ونس، �یسان، بن صالح رواه .هرقل شأن آخر ذلك فكان عنه، ورضوا له فسجدوا ،تُ رأی فقد
 ."الزهري  عن ومعمرٌ 

له لى آعلى عبِدِه ورسوله نبینا محمد وع الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك
 ...وأصحا�ه أجمعین، أما �عد

 لكتاب:في الحدیث السا�ع من ا -رحمه هللا تعالى–فیقول المؤلف  
 م.المی ، مخفَّفالمثناة، المفتوحة، تحتیَّة�أبو الیمان  "حدثنا أبو الیمان الحكم بن نافع"

ول رها �قتب التراجم أكثاني أو بهرائي، �ُ ر بن نافع: �النون والفاء. حمصيٌّ بها الحكم، �فتحتین.
ولى ميُّ حمصيٌّ بهرائمن بهراء �المد،  ئي؛ ألنه مولى امرأةٍ بهرا :ني، ومنهم من �قول�النون بهرا

 امرأة من بهراء.
ألئمة، عنه ا والمد، ُ�قال لها: أم سلمة، روى  "�الموحدة المفتوحة والراء والمد": �قول الكرماني

ل أبو قال �حیى: قا"، أحمد بن حنبل، و�حیى بن معین، والزهري، وأبو حاتم، وخالئق من الِكبار
عني: � ."یئامن المتأولة إلى أحٍد ش -قلیًال ة قلقة �أن العبار  -لم أخرج–ج من الیمان: لم أخرِّ 

أو  إحدى وتوفي سنة ،ولد سنة ثماٍن وثالثین ومائة"كأنه لم یرِو عن أحٍد من المتأولة. �قول: 
ة الست اثنتین وعشر�ن ومائتین، �قول العیني: لیس له في الكتب الستة، أو لیس في الكتب

ا، یر هذالكتب الستة من اسمه الحكم بن نافع غ هذا، لیس في من اسمه الحكم بن نافع غیرُ 
 .ى عنه الطبراني، وهو قاضي القلزم"وفي الرواة الحكم بن نافع رو 

ین؟ هو البحر األحمر، �ان �قال له: �حر القلزم. ولعل �جواره إقلیم أو منطقة أو القلزم أ 
 بلدة ُ�قال لها �اسمه، تسمى �اسمه.

�الم الكرماني �قول: والمد، �عني البهرائي؛ ألنه  هراني، �النون"الحكم بن نافع الب"في "التقر�ب": 
الحكم بن نافع البهراني �فتح الموحدة، أبو الیمان "مولى امرأة من بهراء، �الهمز. �قول: 

شیخه شعیب  عن : إن أكثر حدیثه عن شعیب مناوَلة"الحمصي مشهوٌر �كنیته ثقٌة ثبٌت ُ�قال
شرة. مات سنة ال: إن أكثر حدیثه عن شعیب مناَوَلة، من العبن أبي الحمزة الذي معنا، �قا

 اثنتین وعشر�ن. �عني؟ ومائتین. 
المناولة: نوع من أنواع التحمُّل وقسٌم من أقساِمِه،  مناولة یناوُلُه الحدیث المكتوب، و�قول له: 

مناولة، سمى �عرض الارِوِه عنِّي، وال یلزم من ذلك سماع وال عرض، ومن أنواع العرض ما �ُ 
أن �كون الطالب قد قرأه على الشیخ ثم �عطیه إ�اه  -مناولة المكتوب–�عني: ینضم إلى المناولة 

الشیخ مرة ثانیة، یناوله إ�اه، �سمى عرض المناولة، وأما العرض بدون قراءة فإن �انت مقروَنة 
جازة �عني: ناوله �اإلجازة فهي أقوى أنواع اإلجازة، فهي أقوى أنواع اإلجازة، و�ن خلت عِن اإل
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 ناوله الكتاب وال قال له: اروه عني، أخذ �تاب صحیح البخاري مثالً  وأـالحدیث المكتوب، 
 شيء. أواروه عني  :وأعطاه الطالب، ما  قال له

 �اطلة واألصحُّ  تصحُّ : قیل  المناولة إذنٍ  عن  خلت و�ن
 هاه؟ 

 طالب:..........
 ال هي أخص من..
طاه أو أع وأعطاه إ�اه، هل أعطاه إ�اه لیرو�ه عنهولة عن اإلذن أخذ الكتاب قالوا: إذا خلِت المنا

 م الأهذا بمن الرف وأعطاه الطالب، تصح الروا�ة  افتناول �تا�ً  ،إ�اه هد�َّة، دخل في مكتبة الشیخ
 تصح؟

ل من اإلجازة كل هذه األنواع التي قیل: تصح، واألصح �اطلة.    اما دونهفحدثت �عد القرن األوَّ
كان ف ،فیها الخالف الطو�ل ألهل العلم، �عني: السماع من لفظ الشیخ هذا هو األصل في الروا�ة

 ،لتحملن عنه، هذا أعلى وجوه اوْ ث والصحا�ة �سمعون و�تلقَّ �حدِّ  -علیه الصالة والسالم–النبي 
یلیه العرض: العرض على خالف األصل، خالف األصل في التحدیث، لكن له أصل شرعي، 

علیه الصالة –وهو حدیث ضمام بن ثعلبة الذي جاء �عرض ما سمع على النبي  ،صلله أ
 .-علیه الصالة والسالم– فعرضه، وأقرّ  -والسالم

وا�ة بهذین القسمین صحیحة �اإلجماع، والجمهور على أن السماع واتفق العلماء على أن الرِّ  
ل العرَض قوٌم أو جمٌع من أهل الحدیثأفضل من العرض ، وعرفنا السبب في ذلك؛ أنه ، وفضَّ

یخ فإن الطَّالب قد ال ُیدرك هذا الخطأ من جهة، أو ُیْدِرك و�هاُب في حال السماع إذا أخطأ الشَّ 
الب في حال العرض، و أخطأ الطَّ و أخطأ الطالب، لیخ أصحح له، بینما لو أخطأ الشَّ یخ فال �ُ الشَّ 

رد علیه، ال سیما وهو یر�د أن یروي عنه، فال یخ فإن الشیخ لن یتردد في الفي قراءته على الشَّ 
یخ مع الطالب ال سیما ه شیئً �َ وَّ رَ �مكن أن یُ  ا فیه خطأ، أما ما �حصل في الدروس فقد یتسامح الشَّ

مین المدر�ین فإن الشیخ قد یتسامح وال یردُّ على الطالب �ّل بَ إذا �ان الطالب من الطلَ  ة المتقدِّ
رد علیه �ل شيء من أجل الذي یُ  بتدئمنهم الم ،الب یتفاوتون الطُّ شيء، ال شك أن الطَّاِلب أو 

تقو�ة عوده وأطره على اللفظ الصحیح، ومنهم المتوسط الذي قد ُیتجاوز في الرد علیه عن �عض 
هذا معروف عند الشیوخ �لهم، عند الشیوخ و نزل منزلته، نتهي الذي قد یهاب و�ُ الشيء، ومنهم المُ 

 علیهم �ل شيء. ون بار، و�حترمونهم و�قدرونهم، فال یردكلهم، �لهم یهابون الك
السماع أفضل ون: جماهیر أهل العلم �قول فضل من السماع لهذا السبب، مع أنقالوا: العرض أ

من العرض، وأفضل أنواع السماع وأعالها ما �ان �طر�ق اإلمالء، �طر�ق اإلمالء لما ُعِرف من 
 انتهینا. تحرز الشیخ والطالب.
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لفظ الشیخ، هذه هي العلم من قال: هما سواء. من قال: هما سواء، العرض والسماع من من أهل 
 أصول طرق التحمل. أصول الروا�ة،

كل من �أتیه لیبقى أن ُأحدث �عد ذلك، لما �ثر الطالب وصار شبه متعذر أن �جلس المحدث 
فاوت الكبیر، هذا �أتي �قرأون علیه، هذا فیه صعو�ة ال سیما مع الت وأمن األقطار فیقرأ علیهم 

شهر �أتي ثالث، ما یتفقون �أتي إلى الشیخ مجموعة ، و�عد هذا الیوم، و�عد أسبوع �أتي ثانٍ في 
�مكن أن �قرأ علیهم الشیخ الكتاب الذي یرو�ه أو �قرأه، أو �قرأ واحد منهم علیه إذا صاروا 

ثوا �طر�ق السماع والعرض، لكن إذا �انوا م تفاوتین؟ هذا جاء في هذا مجموعة ممكن أن �حدَّ
�تاب الطهارة وشرع في �تاب الصالة إذا جاء  انتهى منالیوم وشرع في صحیح البخاري، یوم 

ثم جاء ثالث لما انتهى من  ؟شیخ من أول الكتابلواحد، �یف �قرأ على الشیخ أو �قرأ على ا
 الصالة و�دأ في الز�اة وهكذا.

�عد أن �ثر الطالب وتباینت أقطارهم،  ا�ة الحدیثالمشقة الكبیرة في رو  لما رأى أهل العلم
وصاروا �حرصون على الرحلة في طلب الحدیث، وال یرحلون جماعات یرحلون وحدان، أحدثت 

الروا�ة �اإلجازة، وهي: الروا�ة أو اإلذن اإلجمالي، اإلذن اإلجمالي �الروا�ة. �عني: �قول له: ارو 
، فیروي بهذه اإلجازة، وأجازها جماهیر أهل عني صحیح البخاري، ارو عني صحیح البخاري 

لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة، وقال �عضهم:  اإلمام أحمد: ل�قو العلم ومنعها �عضهم، وقال: 
فكأنه قال له: أذنت لك عني ما لم تسمعه مني  من قال لغیره: ارِو عني ما لم تسمعه مني، اروِ 

اقترنت اإلجازة �المناولة، أخذ البخاري وقال: خذ،  مجردة، لكن إذاالأن تكذب علّي. هذه اإلجازة 
ة، لكن دهذا صحیح البخاري فاروه عني، هذه أقوى من اإلجازة المجرَّدة، أقوى من اإلجازة المجر 

المناولة المجردة عن اإلجازة، اإلجازة المجردة أقوى منها، واألصح أنها �اطلة. مثل ما قلنا: إن 
  ..ودفعه إلیه اته فأخذ الشیخ �تا�ً دخل الطالب مع الشیخ إلى مكتب

هذا..، �یف دفعه إلیه من أجل أن یرو�ه أو من �اب اإلهداء؟ األصل أصل الروا�ة �اإلجازة 
والمناولة أصلها فیه ضعف، واالستدالل لصحتها فیه عسر، لكن الحاجة دعت إلیها، وتزداد 

ن شعیب مناولة، لكن هل مناولة یثه عإن أكثر حد :َضعًفا بهذا التوسع، بهذا التوسع، فقالوا: �قال
َدة عن اإلجازة؟ �عني:  -عرض المناولة–العرض  أو المناولة المقرونة �اإلجازة، أو المناولة المجرَّ

روا�ة البخاري للحكم بن نافع، عن أبي الیمان عن شعیب، واإلكثار من ذلك، یدل على أن 
عن اإلجازة، والذي �غلب على الظن  الطر�ق معتبر، طر�ق صحیح ومعتبر، لیست مناولة مجردة

"كتاب العلم"  "العلم" من "صحیح البخاري" �قول، أنها من �اب عرض المناولة، وسیأتي في �تاب
"�اب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا،  " �قول:"قول المحدث: أخبرنا�قول:  ....فیه طرق 
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هذا في صیغ ا" نبأنا، وسمعت واحدً ا، وأبن عیینة، حدثنا وأخبرناعند  حمیدي، �انلنا ال وقال
 األداء.

ِث، ورأى الحسن والثوريُّ ومالٌك  ِث، القراءة والعرض على المحدِّ قال: القراءة والعرض على المحدِّ
لى آخره. وقال بن ثعلبة، إالقراءة جائزة، احتج �عضهم في القراءة على العالم �حدیث ضمام 

 ."عن مالك وسفیان القراءة على العالم، وقراءته سواء وسمعت أ�ا عاصم �قول:" :وقال ..مالك
�اب ما یذ�ر في المناولة أو ما یذ�ر في المناولة و�تاب "�عني: وهذا القول الثالث في المسألة. 

نسخ عثمان ". و�تاب أهل العلم �العلم إلى البلدان. وقال أنٌس: "أهل العلم �العلم إلى البلدان
ق. قال: ورأى عبد هللا بن عمر، و�حیى بن سعید، ومالٌك ذلَك المصاحف فبعث بها إلى اآلفا

حیث  -صلى هللا علیه وسلم–واحتج �عض أهل الحجاز في المناولة �حدیث النبي ". "جائًزا
فلما بلغ ذلك المكان قرأه  ،»ال تقرأه حتى تبلغ مكان �ذا و�ذا«كتب ألمیر السر�َِّة �تاً�ا وقال: 

 ."-صلى هللا علیه وسلم–نبي وأخبرهم �أمر ال ،على الناس
الَبْهَراني، �فتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الهاء  :-أبو سعد في األنساب-لسمعاني وقال ا

�الموحدة وفتح الراء وفي آخره نون. في آخره نون، أي �الم الكرماني في أول األمر. �المد، 
منقوطة بواحدة وسكون الهاِء وفتح الراء ، بهرائي. وهنا �قول: �فتح الباء الالمفتوحة والراء والمد

وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بهراء، �الهمز. وهي قبیلة من قضاعة نزل أكثرها بلدة حمص 
ام في "اللباب" البن األثیر، ومختصر من األنساب، قال:  لم یذ�ر أبو سعد، �عني "من مدن الشَّ

رٍو بن الحاف بن وهو بهراء بن عم، وهم قبیلة من قضاعة، السمعاني من أي العرب هم
ود، و�ان منهم المقداد بن عمرو البهراني المعروف �ابن األس ،أخو بلي بن عمروٍ  القضاعة،

 ."سب إلیهله فیهم حلٌف فنُ 
اآلن بهراني أو  بهرائي، األصل: بهرائي، هذا األصل، لكن في مثل هذه النسبة �متنع إبدال  

صنعاني، هي من هذا النوع، �عني: لو قلت على األصل  الهمزة �النون. النسبة إلى صنعاء
ذا مقبول ومطروق في صنعائي أو صنعاوي، هذا هو األصل، لكن یبقى أن اإلبدال في مثل ه

�عني  من أن تقول: بهرائي بهراني، من صنعائي تقول: صنعاني، بدًال  ذا �قول بدالً لغة العرب، ف
ستطیع أن �عدل صنعاني التي الكتها األلسنة ال؟ لكن � أم�جرؤ أحد و�عدل هنا، صح  �مكن

 وعرفها �ل طالب علم؟ ال.
 طالب:.....

 ین؟أ
 طالب:......
ا، ، �خففونها. لكن اإلبدال وز�ادة الحروف أحیانً یبدل �حرف علَّة، مثل: صنعاوي  هو التخفیف
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ي، أو ز�ادة �عض الحروف، مثل: الري، تقول: الرازي. نعم؟ تقول: الراز إبدال حرف �حرف 
و�بدال حرف �حرف: �منّي، �التشدید، �إمكانك أن تقول: �ماني، فأنت أبدلت إحدى الیائین  في 

ال  ه�اء النسب مشددة، �األلف، فخففت إذا.. إذا أبدلت  البد أن تخفف؛ ألن إلن�اء النسب، 
اإل�مان �ماٍن «�مكن أن �جمع بین البدل والمبدل، تقول: هذا رجل �ماني، وهذه امرأةٌ �مانیة. 

�عض مع األسف نسمع  �عنية ال بد أن تشدد، �التخفیف، بینما لو قلت: �مانیَّ  »مُة �مانیَّةكوالح
بن تیمیة، ا: ابن تیمَیة، �ثیرً ا�قول:  ا منرون للناس �الدعوة، تجد �ثیرً یتصد منطالب علم بل 

 وهي �اء النسب.
 الكرسي ز�دت للنسب "�اـ "�اء �

شعیب عن الزهري"، "حدثنا أبو الیمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعیب "أخبرنا قال: قال: 
فما الصیغة  -روا�ة الحكم بن نافع على ما قیل عن شعیب �المناولة–أكثر الروا�ة عن الزهري" 

حدثنا، قال: أخبرنا شعیب، �البخاري یروي عن أبي الیمان  -صیغة األداء-المناسبة للمناولة؟ 
ا ق بین صیِغ األداء فیروي �أخبرنا وحدثنا ما �ان مرو�ً مذهبه أنه ال �فرِّ البخاري معروف من 

�السماع، أو العرض، من غیر فرق، ومسلم وغیره �فرقون بدقة بین هذه الصیغ، فیقولون: حدثنا 
 منهم فیما طر�قه السماع، وأخبرنا فیما طر�قه العرض. طیب: ماذا عن المناولة واإلجازة؟ �ثیرٌ 

 و�ثر استعمال عن في ذا الزمن إجازًة.�ستعمل: عن، 
لة ألي نوع من األنواع. ومنهم من �قول: البد من مِ �عني في اإلجازة، وهي محتملة، صیغة محتَ 

القارئ، إذا قلت: أخبرنا، وهي مناولة، على ع أو امراد، �حیث ال یلتبس على السأن ُتصرِّح �المُ 
ع �أنَّ أ�ا الیمان رواُه مِ اة �أنك دلَّسَت على السَّ إذا قلت: أخبرنا، قال: أخبرنا شعیب، وهي مناول

نا خ. القراءة على الشیخ. وهذا الذي لو وجدیْ ه شعیب �طر�ق العرض، والقراءة على الشَّ عن شیخ
ن المناولة التي ُذكرت في ترجمة أبي الیمان، قلنا: هي ، قلنا: إ"صحیح مسلم"مثل هذا في 

 فة عند المتأخر�ن المقرونة �اإلجازة، أو المجردة عنها.عرض المناولة، لیست المناولة المعرو 
أبي حمزة، واسم أبي حمزة: دینار القرشي  بن وشعیب" �قول النووي: "قال: أخبرنا شعیب"

 أمیة أموي، �عني ما �مكن ضبطه �الفتح؟ ، "األموي �ضم الهمز، نسبًة إلى أمیَّة
 طالب:.......

بن خیر اإلشبیلي اهذا؟ جبل �األندلس، و�نسب إلیه ین أمو أ. وْ مَ أَ ، تصیر إلى أ�ش؟ نعم
، ینسب "مسلم"صاحب "الفهرسة" المعروف، أموي، نسبة إلى جبٍل هناك، ونظیرُه: األُبِّي شارح 

شعیب بن أبي حمزة، واسم أبي "إلى ُأ�َّة، بلدة �إفر�قیة، بینما النسبة إلى إّب في الیمن �الكسر، 
بن المنكِدر وهشام بن اهم الحمصي، سمع نافًعا والزُّهري و حمزة: دینار القرشي األموي، موال
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عروة وغیرهم من التَّا�عین، وروى عن جماعاٍت من الِكبار وأثنى علیه �الثِّقِة والحفِظ واإلتقان 
سحاق بن �سار، توفَِّي سنة معین، وأبو حاتم، و� جماعاٌت منهم أحمد بن حنبل و�حیى بن

 ."اثنتین وستین ومائة
وهذا االسم مع أبیه من أفراد الكتب الستة لیس فیها سواه، وفي "التقر�ب": "ن الملقِّن: با�قول 

بن ا، أبو �شر الحمصي، ثقٌة عابد. قال رشعیب بن أبي حمزة األموي موالهم، واسم أبیه دینا
مات سنة "، هو من أثبت الناس في الزهري من السا�عة "معین: من أثبِت الناس في الزُّْهري 

. �عني: ومائة. الزهري تقدم، �محمد بن مسلم بن شهاب اإلمام "اوستین أو �عده اثنتین
ا في الحدیث الذي قبله، وعبد هللا المشهور، وعبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، تقدم أ�ًض 
أخبرنا أنه قال: " ،ا. وأبو سفیانعباس بن عبد المطلب حبر األمة وترجمان القرآن، تقدم أ�ًض 

عن الزهري، قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أن عبد هللا بن شعیب 
هل �جري هنا �عني: عباٍس أخبره، أن عبد هللا بن عباٍس أخبره أن أ�ا سفیان بن حرب أخبره" 

ن؟ المأنن، ال �جري لماذا؟ ألن فیه التصر�ح �اإلخبار �عد ذلك، لو فیه الخالف في السند المأنأ
�ش؟ احتمال أرسل إلیه هرقل في ر�ب، قلنا أبد هللا بن عباٍس أخبرُه أن أ�ا سفیان أن ع

ة، ا؟ ألن االنقطاع، لماذا هو �حكي قصة لم �شهدها، لكن لما قال: أن بن عباس لم �شهد القصَّ
 . انتهى اإلشكال، أبو سفیان.أ�ا سفیان بن حرب أخبره

میَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي صخر بن حرب بن أ"أن أ�ا سفیان بن حرٍب، هو:  
شهد مع  -رضي هللا عنه–القرشي األموي المكِّي أسلم زمن فتح مكة، أسلم زمن فتح مكة 

صلى هللا علیه –حنیًنا وفتح الطَّائف وشهَد �عَد النَّبي  -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
رموك، نزل المدینة وتوفي بها، الی -علیه الصالة والسالم–الیرموك. وشهد �عد النبي  -وسلم

. هذا الصواب في وفاِته، وفي "بن ثماٍن وثمانین سنةاسنة إحدى وقیل: أر�ع وثالثین، وهو 
بن ثماٍن ابن ثماٍن وثالثین، وهو اشرح النووي الذي نقلنا عنه هذا الكالم على البخاري: وهو 

 –انین، وصلى علیه عثمانثمبن ثماٍن و اوثالثین، �كون عمره وقَت الهجرة أر�ع سنین، وهو 
 . -رضي هللا عنهما

ا. �عني إضافًة إلى أبي سفیان، ولد قبل الفیل �عشر ُ�كنى �أبي حنظلة أ�ًض "بن الملقن: اقال 
سن�ا �عشر  -علیه الصالة والسالم–ولد قبل الفیل �عشر سنین. �عني: أكبر من النبي  "سنین
من  -صلى هللا علیه وسلم–ا، وأعطاه النبي وشهد الطائف وحنینً  ،لم لیلة الفتحأس" سنین،

من غنائم حنین مائة من  -علیه الصالة والسالم–غنائم حنین مائة من اإلبل، وأعطاه النبي 
الطائف، اإلبل وأر�عین أوقیة، وفقئت عینه الواحدة یوم الطائف. فقئت عینه، �عني األولى یوم 

 ..."الد معاو�ة، و�خوِتهِ بنه یز�د، وهو و اواألخرى یوم الیرموك، تحت را�ة 
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 طالب:.........
 .منع

 طالب:.....
وعشر�ن سنة، إضافة  ار�عً وعشر�ن سنة، أ اأر�عً  -الة والسالمعلیه الص–�عني: مكث �عد النبي 

 .إلى ثالث وسبعین سنة، على ثمان وتسعین
 طالب:......

شر، ضیفت إلى إحدى عمات أر�عة وثالثین، مات أر�عة وثالثین، أر�عة وثالثین إذا أ ال، هو
وأر�عة وثالثین، ثالث  -علیه الصالة والسالم–وفاة النبي و عشر �عني إذا حذفنا �م بین إحدى 

 ن سنة، تضاف إلى ثالث وستین.و وعشر 
 طالب:....

ثمانون وعشر قبل الفیل ست ست و  -علیه الصالة والسالم–ال، ثالث وستین، خلِّ عمر النبي 
 .وتسعون 

 طالب:....
ْبنا ودققنا ابن ثماٍن وثالثین، غیره �قول: اال: وهو ق ال، هو بن ثمان وثمانین، لكن إذا نظرنا وحسَّ

ات في السنة التي مات فیها �عشر سنین، فلو م -علیه الصالة والسالم–أنه ولد قبل النبي 
وعشر�ن  اوسبعین، إذا أضفنا إلى ذلك: ثالثً  اصار عمره ثالثً  -والسالم علیه الصالة –النبي

 وتسعین.  اة، �عني: ستً سن
 طالب:.....

 نعم، �عني: وفاته معروفة لكن ...
 طالب:....

 الوالدة، هللا أعلم بها. 
 طالب:....

 فالمسألة محتملة. ،ولد عام الفیل -علیه الصالة والسالم–من أسنان النبي  ، �انال
وهي عمة میمونة  ،ةوالد معاو�ة و�خوته وأمه صفیَّة بنت حزن بن �جیر بن الُهَزم بن رؤْ�بَ "

 -علیه الصالة والسالم–ر�خه أن النبي بن عساكر في تااؤمنین، قالوا: ذ�ر بنت الحارث أم الم
ما أحبُّ إلیك، عیٌن في أ�ُّ «قال له: لما ذهبت عیُنه، لما ذهبت عینه، في الطائف. قال له: 

 . "قال: بل عین في الجنة »الجنة، أو أدعو هللا أن یردها علیك؟
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 سبة الحدیث للباب. سمعنا الحدیث، ما المناسبة بین الحدیث والباب: بدء الوحي؟ في منا
 طالب:.....

ذا وجه مناسبة ذ�ر هذا الحدیث في ه"، �قول العیني: سنرى  ؟في أثنائه أملكن هو في بدئه 
 ر جملٍ هو أنه مشتمٌل على ذ�ر جمٍل من أوصاف من یوحى إلیه. أنه مشتمٌل على ذ� :الباب

اب ا �كت�عني: لو أتین ."وفي الباب: والباب في �یفیة بدء الوحي ف من یوحى إلیه.من أوصا
. جعل في بدء الوحي؟ ألنه في أوصاف من یوحى إلیهضعناه هنا، یناسب أن �ُ و "الشمائل" �له و 

ة هرْقل متضمنٌَّة �یفیَة حاِل النبي "ا �قول: هذا �الم العیني، وأ�ًض  علیه  هللا صلى–فإن قصَّ
الباب  ر بهاا: فإن اآل�ة المكتو�ة إلى هرقل واآل�ة التي صدَّ في ابتداء األمر، وأ�ًض  -وسلم
ى  تعالهللاى أن ا: فإن اآل�ة المكتو�ة إلى هرقل، واآل�ة التي صدر بها الباب مشتملتان علوأ�ًض 

ك ُر ذلد، �ظه�إقامِة الدین و�عالء �لمِة التوحی -علیهم الصالة والسالم-أوحى إلى األنبیاء 
  ."�التأمل

لنبي ومن قبله من األنبیاء، هذه دعوة ا، ]٦٤[آل عمران: َ�ِلَمٍة} ِإَلىٰ  َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  {َ�او
الباب  ر بهاا: فإن اآل�ة المكتو�ة إلى هرقل واآل�ة التي صدَّ وأ�ًض "یدعون إلى التوحید. قال: 

�عالء و لدین ا�إقامة  -م الصالة والسالمعلیه–مشتملتان على أن هللا تعالى أوحى إلى األنبیاء 
 ."كلمة التوحید. قال: �ظهر ذلك �التأمل

 طالب:...
 أنه یوحى إلیه، أنه یوحى إلیه، ولو لم �قل إنه -علیه الصالة والسالم–خص خصائصه أ�عني 

یوحى إلیه �مكن ما ینتشر الخبر، حتى �صل إلى بالد الروم، على �ل حال: المناسبة لیست 
 الظهور �حیث ..  �عني من

 طالب:....
 . ظهوره في بدء أمره.نعم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:....
 ؟ ..على �ل: هذا ینبني على هذه القصة وقعت سنة �م

بن اا، �قول: في الصلح، في الصلح، �عني متأخرة جد�  "ونحن منه في مدة" "ونحن منه في مدة"
ه �الكذب، عدم اتهامه �الكذب، وأنه لم هذا الحدیث وجه مناسبته للباب عدم اتهام"الملقن: 

هو  -جل وعال–، �عني: وما �قوله عن هللا "�كن لیذر الكذب على الناس و�كذب على هللا تعالى
وجه "ما �ان لیذر الكذب على الناس و�كذب فیما یزعم أنه یدعو إلیه من الوحي، قال: الوحي، 
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الكذب على الناس و�كذب على هللا  وأنه لم �كن لیذر ،مناسبته للباب عدم اتهامه �الكذب
م من األنبیاءتعالى. وأ�ًض  . وعلى ذ�ر جملٍة ا: فهو مشتمٌل على ذ�ِر آ�اٍت أنزلت على من تقدَّ

 ."من أوصاف من یوحى إلیه
في �تاب اسمه "النور الساري" "النور الساري" هذه حاشیة على "صحیح البخاري" مطبوعة على 

المقصود، لكن هذا أشهر "النور الساري" للعدوي هذا ا هو بالحجر، قبل مائة وخمسین سنة م
مطبوع على الحجر سنة ألف ومائتین واثنین وثمانین أو �ذا.. حجره في عشرة أجزاء، حاشیة، 

عشرة أجزاء معدودة من طبعات  ،نفرق بین الكتابین، الحاشیة هذه متداولة حتىلكن هذا غیره 
لنور الساري على صحیح البخاري" من أمالي شیخ الهند البخاري النادرة وحواشیه، لكن هنا "ا

محمود الحسن، على تلمیذه مشتاق أحمد الفنجابي، هذا في الر�ط بین األحادیث والتراجم، �تاب 
 .ا في التراجم والر�ط بینها و�ین األحادیثموجز جد�  ،مختصر �عني، حدود مائة وخمسین صفحة

 "-صلى هللا علیه وسلم–على أوصاف النبي  تمالً مناسبة حدیث هرقل للباب �ونه مش": قال
والوحي موقوٌف  -صلى هللا علیه وسلم–على أوصاف النبي  مشتمالً " �عني �ما قال العیني.

 ؟ ماذا"، علیها
 ِإَلىٰ  {َتَعاَلْوا والشراح اكتفوا في مناسبته �أن اآل�ة"والوحي موقوف علیها، على هذه األوصاف. 

الحدیث فیه آ�ة  �عني: الرا�ط بین .".. إلى آخره موجودة فیه]٦٤مران:[آل ع َكِلَمٍة َسَواٍء}
 –را�ط بین اآل�ة األولى وقول هللاوالترجمة فیها آ�ة، الحدیث فیه آ�ة والترجمة فیها آ�ة، لكن ما ال

] هذه من ١٦٣[النساء: ِه}َ�ْعدِ  ِمن َوالنَِّبیِّینَ  ُنوحٍ  ِإَلىٰ  َأْوَحْیَنا َ�َما ِإَلْیكَ  َأْوَحْیَنا {ِإنَّا: -جل ذ�ره
 َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ أوحي إلیه:  -علیه الصالة والسالم–التَّرجمة، هذه من الترجمة، والنبي 

 ُنوحٍ  ِإَلىٰ  َأْوَحْیَنا َ�َما ِإَلْیكَ  َأْوَحْیَنا {ِإنَّا]، هنا ٦٤[آل عمران:َوَ�ْیَنُكْم}  َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلىٰ 
نت تدعو أهل الكتاب وغیر أهل ]، �عني: دعوة الناس، وأ١٦٣لنساء:[ا َ�ْعِدِه} ِمن َوالنَِّبیِّینَ 
]، والحوار الذي ٦٤[آل عمران:َوَ�ْیَنُكْم}  َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلىٰ  َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ الكتاب، 

ه اآل�ة فهو شرعّي، �ان دعوة إلى التوحید، فهو ُیدَعى إلیه بین األد�ان إن �ان في ضوء هذ
، فإنه أوحي إلیه: -علیه الصالة والسالم–قتدى فیه �النبي شرعي، فهو الحوار الشرعي الذي �ُ 

 {َأالَّ ]، أي: نستوي فیها نحن و��اكم، ٦٤[آل عمران:َسَواٍء}  َ�ِلَمةٍ  ِإَلىٰ  َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ 
 .]٦٤[آل عمران: َشْیًئا} ِ�هِ  ُنْشِركَ  َوَال  للااََّ  الَّ إِ  َنْعُبدَ 

 طالب:.....
 ؟ماذا

 طالب:....
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 ألن اآل�ة األولى جزء من الترجمة.
 طالب:....

راح، هات شيء أوضح من هذا، �كفي، �كفي، لكن هات. نحن استعرضنا ما قالنعم  .ه الشُّ
 طالب:....

" في األحادیث المشروحة، �عني �لها تتعلق �من في األحادیث الستَّة "بدء الوحينعم. �قول: 
 والحدیث األخیر یتعلَّق بدعوِة من �عُد عنُه،، ، �عني بدأ الوحي وظهر في دعوِة من حولهحوله

من �عَد عنه، في بدء دعوته من �عَد عنه، أرسل له �تاب، الذي جاء �ه دحیُة الكلبي على ما 
ة لما ُوِجدَ في الحدیث. هل هذه بدا�ة دعوة من َ�ُعد؟  ة، في المدَّ ت وقت الُهْدنة �عَث هو في المدَّ

 .إلى األقطار
 طالب:...

�عث إلى الملوك .. نعم. لما �عث معاًذا إلى الیمن، و�عث أ�ا موسى إلى الیمن، هل هذه دعوة 
 .نعملهم، وهل هذه بدا�ة الدعوة، ومتى �انت؟ متأخر. 

 طالب:.....
 ا لألمن.طلبً ال هي مجرد لجوء، هذه مجرد لجوء؛  إلى الحبشة، هجرتهم تقصد الحبشة؟

آ�ٍة من  لأال تكون المناسبة في ذ�ِر هذا الحدیث في بدء الوحي أن الحدیث فیه أو�قول: 
 الوحي وصلت إلى أهل الكتاب؟

 ا.هذا فیه نوع مما �عني شيء التفات إلى مما، �عض مما أشیر إلیه سا�قً 
ل آ�ٍة من الوحي  في بدء الوحي ثأال تكون المناسبة في ذ�ر هذا الحدی أن الحدیث فیه أوَّ

  وصلت إلى أهل الكتاب؟
 ]، وسیأتي ما فیها من �الم. هذا �الم جید.٦٤[آل عمران:َتَعاَلْوا}  اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا {ُقلْ 

 طالب:.....
 ؟نعم

 طالب:.....
 هي مسألة .. نعم.

 طالب:....
 هذه سنة تسع.

 طالب: سنة تسع متأخر
 .-إن شاء هللا–سیأتي �ل ما في هذا من التفصیل  "ونحن منه في مدة" :ولهلكن ق
هل البد أن تكون، أو ترجح أو ما أدري �هللا، مناسبة الحدیث للباب �الوضوح و�ال �كون  �قول:
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 قصد المؤلف هو تحر�ك ذهن الطالب للبحث عن المناسبة، ولیس هدفه هو الوضوح فقط؟
 كالم، وصنیعنا ما هو من �اب التحر�ك هذا؟ لو هي واضحة ما قلنا هذا ال

 طالب:.....
 ؟ماذا

 طالب:....
 النبي البد أن �كون ما أوحي إلیه..

 طالب:...
 .إذا قلنا بهذا الكالم أدخلنا �ل الصحیح في "بدء الوحي" �عني

 طالب:....
 ؟ماذا

 طالب:.....
 ال، �عني هو مثل ما قال األخ، المسألة مسألة شحن الذهن.

 حظها غیره. یلاإلمام البخاري �عض األمور الخفیة التي ال و�لحظ
 طالب:.....

 هي؟ ما
 طالب:.....

 كرت �التفصیل �أجو�تها.التي ذُ 
 طالب:....

 انتهینا من الصفة، لو نجیب �ل الشمائل نحطها هنا صلحت. نحن 
 طالب:....

ن وجود المناسبة، ح �عجز، �عجز عا �ثیر من الشرو ماس مطلوب، وأحیانً على �ل حال: االلت
ا �قول �عضهم �سيء األدب مع اإلمام، البخاري في �تاب "التفسیر"، الكرماني في �تاب وأحیانً 

التفسیر لما عجز عن إ�جاد مناسبة قال: هذا تعجرف، لكن الشراح ما تر�وه. �عني �ونه �خفى 
واحد  هإلشكال، ال فیعلیه المناسبة خالص الحمد هلل، �قول: ما أدر�نا و�نتهي اإلشكال، ینتهي ا

 .إ�شما أدري  سأل سؤاًال 
 ..ئي إلى براهني �مكن أن نغیر في السند، و�مكن أن �أتي رجل ضعیفراه�قول: إذا غیَّْرنا ب

 بهرائي و�هراني، إ�ه.
 هو �قول: براهئي إلى براهني، �مكن أن �غیر في السند و�مكن..
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لنسبة هذه قبل أن، قبل أن ُیروى عنُه ال ال ما �مكن أن �غیر في السند وال غیرنا، �عني ا
 الحدیث، �عني نسبته إلى بهراء أو بهران، المسألة تسدید ومقار�ة وشيء  بدقة..

هذا �قول: شیخ اإلسالم في "مجموع الفتاوى" �قول: فرضي هللا عن أحمد حیث �قول: ینبغي 
: أكثُر ما �خطئ اوقال أ�ًض  والقیاس، للمتكلم في الفقه أن �جتنب هذین األصلین المجمل

لكن الكالم في القیاس  ،لیس معناه أنَّ القیاس �جتنب �الكلِّیَّة الناس من جهة التأو�ل والقیاس.
ع فیه مع عدم الحاجة إلیه، و�ال فاإلمام أحمد ممن �قول  الذي ُ�عارض �ه النُّصوص أو یتوسَّ

 �القیاس.
صبحي الحالق طبعة الرشد، ما ا شرح النووي على مسلم بتحقیق محمد صدر مؤخرً  هذا �قول:

 رأ�كم في هذه الطبعة، وهل تنصحون بتحقیقات محمد الحالق؟
 ،في الجملة جید، وفیه أخطاء "سبل السالمل"على �ل حال: هو �جتهد و�خرِّج و�علِّق وتحقیقه 

لكنه فیه تعلیقات نافعة ومفیدة و�حاالت على الكتب والمراجع �ستفید منها طالب العلم، وأما 
 لشرح مسلم ما رأیته.  "لمسلم"یقه ل "نیل األوطار" فال نظیر له، وتحقیقه تحق

 ما أحسن طبعاته؟و ، "الترمذي"بن سید الناس في اما اسم شرح �قول: 
: اسمه "النفح الشذي" "النفح الشذي على جامع الترمذي" طبع منه مجلدان بتحقیق الشیخ أوًال 

ا، �عني �عض التعلیقات لو تفرد برسائل مفیدة جد� تعالیق  وفیهأحمد معبد، وأطال التعالیق، 
ا ا، و�تأخر، والمجلدان طبعً ا جد� �طول الكتاب جد�  -على صنیعه–�ستفاد منها طالب العلم، لكنه 

جاء من طبع الكتاب طبعة  ا من سنین، ثمولون تحت الطبع أ�ًض منذ سنین طو�لة، والثالث �ق
لكنها �سرت الحصول على الكتاب في  ،ي طبعة الشیخال، ال تقارب وال تدان �عني تجار�ة، ..

 بن سید الناس، أكمله الحافظ العراقي.اأر�ع مجلدات، والكتاب معروف أنه ناقص، ما أكمله 
 نكتفي بهذا، �هللا أعلم.

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین


